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Instrumentos de Espelho Resfriado

S4000 TRS
Higrômetro de Precisão de Ponto de Orvalho 
Um higrômetro de ponto de orvalho de laboratório de precisão com a precisão máxima, 
confi abilidade e desempenho a longo prazo para a medição e calibração de umidade.

Destaques
• Precisão ±0,1°Cdp

• Faixa de medição: -100 a +20°Cdp

• Precisão de termômetro de resistência de 
platina de 4 fi os com 100 ohms

• Sistema de detecção de óptica dupla

• Disponível com acoplamentos VCR para melhor 
amostragem de umidade

• Display LED multifunção com indicador de 
unidade

Aplicações
• Instrumento de referência de Padrão de 

Laboratório

• Pesquisa e desenvolvimento

• Fabricação de bateria

• Gases industriais



www.michell.com

Instrumentos de Espelho Resfriado

S4000 TRS Higrômetro de 
Precisão de Ponto de Orvalho
O Padrão de Laboratório
O S4000 TRS oferece precisão incomparável e confi abilidade 
na medição e calibração de ponto de orvalho. A bomba de 
calor termelétrica Peltier com três estágios, juntamente com 
refrigeração auxiliar integrada, dá uma faixa de medição 
efi caz de até -100°C do ponto de orvalho.

Óptica Dupla para Sensibilidade Suprema

Nos pontos baixos de congelamentos, a taxa de formação de 
gelo na superfície do espelho é extremamente lenta. Como 
resultado outros medidores de ponto de orvalho de espelhos 
resfriados podem resultar em precisão reduzida, controle de 
estabilidade pobre e os tempos de resposta extremamente 
longos em níveis baixos de umidade. O S4000 TRS é único 
na medida em que utiliza um sistema de detecção de óptica 
dupla. Isso aumenta grandemente a sensibilidade do circuito 
óptico. Resposta, estabilidade e sensibilidade são melhoradas 
por ordens de magnitude em pontos baixos de congelamento.

Integridade de calibração

O S4000 TRS é único entre os higrômetros de ponto de 
orvalho. É o único instrumento que é entregue, como 
padrão, com um certifi cado de UKAS completo fornecendo 
rastreabilidade ofi cial para o Padrão Nacional do Reino Unido. 
UKAS é membro do Reino Unido da Cooperação Europeia 
para Acreditação (EA), a Cooperação de Acreditação de 
Laboratório Internacional (ILAC) e o Fórum Internacional de 
Acreditação (IAF). Como um benefício adicional, o S4000 TRS 
tem um caminho direto de rastreabilidade direto para NIST 
(Washington DC, EUA) Padrão Nacional de Umidade.

Nenhum outro higrômetro fornece a rastreabilidade completa 
de uma rede mundial de organizações de padrões. O S4000 
TRS é usado por muitas dessas organizações, como parte de 
seus próprios sistemas de referenciação de umidade.

Compensação de Contaminação
Qualquer sistema óptico apresenta um risco de contaminação. 
O S4000 TRS compensa automaticamente qualquer acúmulo 
com o sistema ABC (Compensação Automática de Equilíbrio). 
ABC garante um funcionamento adequado contínuo do sensor 
removendo periodicamente a condensação para permitir 
que o circuito óptico seja reequilibrado. Quando o nível de 
contaminação é demasiado elevado, o alarme visível é gerado. 
O sistema óptico do sensor pode ser limpo com água destilada 
ou um solvente de elevado grau de pureza adequado, como 
a acetona. O tempo de ciclo do ABC, duração e tempo de 
recuperação podem ser ajustados de acordo com o tipo de 
aplicação, para minimizar o efeito de risco de contaminação. O 
S4000 TRS também possui um sistema de retenção de dados 
sofi sticado, que mantém os sinais de saídas do instrumento 
durante um ciclo de ABC, permitindo que o TRS S4000 seja 
utilizado para aplicações de controle de processo.

Capacidade de Medição Indiscutível
O S4000 TRS usa um sensor de temperatura de alta precisão 
PT100 com 4 fi os e tem uma capacidade comprovada de 
medição melhor do que ±0,1°C de ponto de orvalho.

Verifi cação Visual
Todo S4000 TRS é entregue completo com um Microscópio 
de Visualização M4K. Se encaixando perfeitamente na porta 
de visualização do sensor, isto permite que o usuário do 
microscópio confi rme a presença de água ou de gelo na 
superfície do espelho.
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Tecnologia: Espelho Resfriado
Higrômetros de espelho resfriado da Michell são instrumentos 
de precisão para aplicações de medição e controle críticos. 
Sensores de espelho resfriado medem uma característica 
primária de umidade - a temperatura na qual condensação se 
forma sobre uma superfície. Isso signifi ca que os instrumentos 
de espelho resfriado:

• Não tem deriva: a temperatura em que a condensação se 
formas é medida diretamente para que não haja variáveis 
calculada que poderiam mudar ao longo do tempo

• são inerentemente repetíveis, dando resultados confi áveis 
a cada vez

Um feixe de luz a partir de um diodo emissor de luz (1) 
é focado sobre a superfície do espelho (2), com uma 
intensidade fi xa. À medida que o espelho é menos congelado 
a luz é refl etida, devido ao efeito de espalhamento do 
condensado formado sobre a superfície do espelho. Os níveis 
de luz refl etida e dispersa são medidos por dois fotodetectores 
(3 e 4) e comparados com um terceiro detector de referência 
(5) medindo a intensidade da luz do LED.

Os sinais provenientes deste sistema óptico são utilizados para 
controlar com precisão um cooler termoelétrico de estado 
sólido (TEC) que aquece e resfria a superfície do espelho. A 
superfície do espelho é então controlada em um estado de 
equilíbrio em que a evaporação e a condensação ocorrem 
na mesma taxa. Nesta condição, a temperatura do espelho, 
medida por um termômetro de resistência de platina PT100 
(7), é igual à temperatura do ponto de orvalho do gás.

Um sistema de resfriamento auxiliar (8) é usado para remover 
o calor do lado “quente” do TCE. Isso complementa as 
capacidades de depressão da bomba de calor, e permite a 
medição de pontos de orvalho muito baixos.

Nossos instrumentos de espelhos resfriados provam sua 
confi abilidade diariamente em nossos processos de produção 
e centros de serviços, bem como no nosso laboratório de 
calibração credenciado pela UKAS.
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Especifi cações Técnicas
Desempenho
Tecnologia de medição Espelho Resfriado

Faixa de medição -100 a +20°Cdp

Precisão de Medição ±0,1°Cdp
±0,1°C temperatura

Unidades de medição °Cdp, °Fdp; °C, °F temperatura; % RH, 
ppmW, g/m3, g/kg, ppmW para SF6

Velocidade de resposta 0,5°C/seg mais tempo de fi xação 
(dependente de ponto de orvalho)

Sensibilidade 0,01°C

Repetibilidade Melhor que 0,1°C

Resolução 0,01 (0,1 para %RH)

Sensor de Ponto de Orvalho
Espelho Cobre banhado a ouro

Temperatura 4 fi o Pt100, 1/10 DIN classe B

Medição 0,1 à 0,7 Nl/min (recomendado)

Taxa de Fluxo de amostra 0 à 1 Nl/min

Fluxômetro Integrado Atmosférico

Pressão do Sensor Refrigeração interna

PRT Remoto
Temperatura
Medição

4 fi o Pt100, 1/10 DIN classe B

Monitor
Resolução 0,01°C

Detecção de ótica dupla LED vermelho de banda larga com 
fotosensores duplos, todo os sistema isolado

Saídas
Analógico

Digital
Lógica

2 canais
10 mV/°Cdp, 4-20 mA RS232
Retenção de dados, Status lógico ABC, 
alarme ótico

Entrada Auxiliar 
Transdutor de Pressão

entrada de 4-20 mA para compensação 
automática 0-0,34 MPa (0-50 psia) (opcional)

Temperatura operacional 0 a +40°C

Dimensões 560 x 600 x 860mm (w x d x h)- mini Rack

Peso 85kg

Fonte de Alimentação
Monitor
Sensor

90 à 265 V AC, 50/60 Hz
100 à 115 ou 220 à 240 V AC, 50/60 Hz

Dimensions


